RECULL SETMANAL D’OFERTES DE TREBALL:
Del 01 al 05 d’ agost del 2022

ATENCIÓ AL PÚBLIC, ADMINISTRACIÓ, COMERÇ I SERVEIS
OFERTA
PERSONAL DE
MANTENIMENT
(REF. 160.22.CAR)
CARDONA

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE I FISCAL
(REF. 159.22.CAR)
CARDONA

DESCRIPCIÓ
Empresa de Cardona precisa
OPERARI/A DE MANTENIMENT

REQUISITS / CONDICIONS

incorporar

un/a Requisits:
- Valorable Cicle formatiu de grau mitjà relacionat amb les funcions del lloc de
treball
Les teves principals funcions seran les següents:
- Experiència en les tasques descrites de 2 anys
- Disponibilitat per treballar en diferents centres de treball durant la seva jornada
- Manteniment i reparació d’avaries de les
laboral
instal·lacions interiors i exteriors de granges
- Carnet B
- Tasques de paleta i ferrer: reparacions de Condicions:
manteniment d’obra i reparacions d’estructures
- Incorporació immediata
de ferro (en ocasions, soldar)
- Lloc de treball estable
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Horari partit, matí i tarda
- Salari negociable segons el perfil del candidat/s
Petita empresa situada a Cardona dedicada principalment a Requisits:
l’assessorament fiscal, comptable i laboral de PYMES i
- Persona amb certa experiència en el sector de gestories i assessories, que sigui
autònoms té la necessitat d’incorporar un nou lloc de treball
responsable, activa, organitzada, amb ganes de treballar, resolutiva davant les
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE I FISCAL per substituir
adversitats, amb un cert compromís amb l’empresa i amb capacitat per treballar
una baixa laboral.
en equip.
En l’àmbit comptable:
- Experiència laboral: mínim 2 anys
- Comptabilitat de societats (PYMES): assentaments
- Es valorarà haver cursat CFGS d’Administració i Finances o similars, Grau o
comptables, control de bancs, comptabilització de
llicenciatura en ADE, Dret, Empresarials o similars
factures i despeses.
- Idiomes: català (principalment) i castellà
- Comptabilitat d’autònoms (estimació directa
- Competències informàtiques: Programes de gestió comptable, Domini de
Microsoft Excel, entorn Windows, Internet, etc.
simplificada i estimació objectiva)
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

Control i anàlisis de comptabilitat i balanços
Condicions:
- Disponibilitat d’incorporació: setembre/octubre-2022
Legalització de llibres oficials i dipòsit de comptes
anuals
- Durada contracte: 6 mesos, aproximadament
- Tancaments comptables
- Jornada: 20-25h/setmana
En l’àmbit fiscal:
- Horaris: flexible, a convenir (preferentment matins)
- Confecció i presentació de liquidacions trimestrals
- Salari: segons conveni i també segons valors aportats (a convenir)
i anuals d’IVA i IRPF, i altres.
- Impost de societats i declaracions de renda
- Altres declaracions fiscals
- Atenció de requeriments, reclamacions i recursos
de la Administració
Altres tasques:
- Atenció telefònica i personal de clients.
- Tràmits diversos amb Administracions Públiques
-

TAXISTA
(REF. 157.22.SOL)
SOLSONA-CARDONA

Empresa del territori Solsona-Cardona selecciona Requisits:
TAXISTA per incorporar al seu equip.
- Valorable experiència en el lloc de treball, no imprescindible.
- Domini del català i el castellà. Valorable nocions d’anglès parlat.
Les teves funcions seran:
- Persona a qui li agradi conduir i es desenvolupi bé amb el cotxe.
- Transport de viatgers zona de Catalunya.
- Conducció responsable.
- Bona presència i habilitat i gust pel tracte amb persones.
- Coneixement de la xarxa de carreteres, autovies, autopistes.
- Permís de conduir B vigent (el vehicle el posa l’empresa)
- Disponibilitat horària, segons les necessitats de la feina.
- Residència a Solsona o a un màxim de 10 minuts de distància.
Condicions:
- Contracte temporal per substitució d’una baixa laboral (durada prevista
aproximadament 3 mesos)
- Incorporació última setmana d’agost, primera de setembre
- Jornada segons disponibilitat del candidat/a i en funció de la feina
- De dilluns a divendres i caps de setmana rotatius.
- Horari de matí, tarda i/o nit, en funció dels servei
- Salari a negociar amb el candidat/a

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

RECEPCIONISTA HOTEL
(REF. 156.22.SOL)
SOLSONA

GUIA DE TURISME I
ATENCIÓ AL PÚBLIC
(REF.155.22.CAR.BJ.)
CARDONA

Hotel de luxe situat al Solsonès precisa incorporar Requisits:
RECEPCIONISTA.
- Experiència en el sector
En dependència del responsable, les tasques que desenvoluparàs
- Idiomes: català, castellà i anglès. Es valorarà que parlis altres idiomes.
seran les següents:
- Domini de l’ofimàtica
- Atenció al client
- Orientació al client, planificació i organització, flexibilitat i gestió del
- Recepció (check-in i check-out)
canvi, comunicació, autocontrol, bona predisposició per la feina
- Reserves i portals de reserves
- Permís de conduir o possibilitats de venir a l’hotel pel teu compte
- Facturació
- Suport en el manteniment dels espais comuns de l’hotel i Condicions:
servei de begudes puntualment als clients (vetllar perquè
- Incorporació immediata
els espais estiguin endreçats i servir al client en moments
- Lloc de treball estable
en què sigui necessari, per exemple en l’acollida del client
- Contracte indefinit
a l’hotel)
- Jornada completa
- Horari seguit
- Sou segons conveni i a valorar al cap d’un temps a l’empresa i segons
vàlua personal i implicació
Fundació que treballa en la recuperació i gestió del valuós
patrimoni històric de la Vila de Cardona necessita incorporar GUIA
DE TURISME I ATENCIÓ AL PÚBLIC
Realitzar guiatges i atenció públic als centres turístics,
acompanyant als visitants, amb les explicacions pertinents en
català, castellà i anglès.

Requisits:
- Valorable estudis mínims a nivell de Batxillerat (o equivalent) i/o
estudis superiors i universitaris relacionats amb el lloc de treball
- Imprescindible català, castellà i anglès nivell conversa (valorable
francès)
- Disponibilitat en caps de setmana i festius
- Valorable experiència en tasques similars
Condicions:
- Contracte temporal del 8 d’agost al 30 de setembre, amb possibilitats
de continuïtat
- Jornada parcial de 10 hores a la setmana, prestades en caps de
setmana i festius
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

DISSENYADOR GRÀFIC,
TÈXTIL O DE MODA
(REF.152.22.SOL)
SOLSONA

Empresa tèxtil ubicada a Solsona precisa incorporar al seu equip
un dissenyador/a gràfic, tèxtil o de moda.
Realitzaries les següents funcions al Departament de disseny i
patronatge:
- Adaptació de dissenys al patronatge de cada peça de roba
- Realització de tasques relacionades amb l’adaptació de
PANTONE al disseny escollit per a cada client
- Altres tasques de suport al departament de disseny de
peces tèxtils
- Utilització del software d’impressió de peces

MESTRE REFORÇ ESCOLAR Centre de Cardona que ofereix serveis de logopèdia i reforç
escolar cerca MESTRE REFORÇ per al curs vinent.
(REF.149.22.CAR)
-

CARDONA

-

Realitzar suport educatiu a infants i adolescents amb
dificultats d’aprenentatge.
Reforçar matèries i ensenyar tècniques d’estudi tant a
nivell d’educació Primària i ESO.
Realitza atenció a les famílies i coordinació amb altres
professionals.

Requisits:
- Es valorarà experiència en el sector
- Es valorarà estudis de Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior de
disseny gràfic, il·lustració o Grau de Disseny gràfic així com altres
estudis superiors de disseny de moda o patronatge.
- Persona amb capacitat de treball en equip
- Persona amb ganes d’aprendre
- Flexibilitat i adaptació al sistema de treball.
Condicions:
- Incorporació Immediata
- Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat (lloc de treball
estable)
- Jornada completa
- Torn partit (matí i tarda) de dilluns a divendres
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable i a negociar amb el
candidat/a
Requisits:
- Preferentment titulació relacionada amb el món educatiu o social
(magisteri, psicologia, pedagogia...).
- Valorarem l’experiència en realitzar reforç escolar.
- Coneixements dels continguts de Primària i ESO.
- Empatia i sensibilitat per treballar amb infants i adolescents.
- Capacitat de treball en equip.
- Responsabilitat i compromís envers la feina.
Condicions:
- Incorporació al setembre.
- Contracte temporal des de setembre fins al mes de juny
- Jornada parcial. Horari de tarda de 15 a 21h. Amb possibilitats
d’alguns migdies de 12:30 a 14:00.
- Salari segons conveni.

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ADMINISTRATIU/VA AMB
IDIOMES
(REF. 64.22.SOL)
SOLSONA

Empresa d’àmbit nacional amb projecció internacional necessita Requisits:
incorporar ADMINISTRATIU/VA AMB IDIOMES.
- Formació mínima Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i
En dependència del cap del departament, desenvoluparàs
Finances
les següents tasques: gestió i atenció client, gestió de les
- Experiència prèvia en tasques de gestió administrativa
comandes des de la recepció fins l’expedició i resolució
- Domini d’un idioma (anglès i/o francès)
d’incidències., altres tasques de gestió administrativa.
- Capacitat d’organització i iniciativa.
Condicions:
- Lloc de treball estable
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
Formar part d’una empresa amb projecció i molt dinàmica, on pots sentir-te
integrat en els projectes que es porten a terme.

SERVEIS DE NETEJA
OFERTA

DESCRIPCIÓ

PERSONAL DE NETEJA
(REF. 138.22.CAR)

Empresa de serveis precisa contractar PERSONAL DE NETEJA per
treballar en empreses clients situades a Cardona.
Les tasques que realitzaries serien relacionades amb la neteja
d’instal·lacions.

CARDONA

REQUISITS / CONDICIONS
Requisits:
- Experiència en neteja valorable
- Domini del català i/o castellà
- Carnet B valorable
- Persona amb iniciativa i amb ganes de treballar
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte de substitució per cobrir vacances durant els mesos d’estiu,
amb possibilitats de continuïtat (al mateix lloc o en altres empreses
clients de la zona Cardona – Súria)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable
2 vacants:
- una a jornada completa (40 hores setmanals) de dilluns a divendres de
8 a 16 h. En aquest cas es necessita el carnet B per arribar al lloc de
treball (Polígon Industrial La Cort)
- una a jornada parcial (20 hores setmanals) de dilluns a divendres de 14
a 18 h.

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

PERSONAL DE NETEJA
(REF. 115.22.CAR)
CARDONA

La Residència de la tercera edat Sant Jaume de Cardona precisa
incorporar PERSONAL DE NETEJA per substituir les vacances
d’estiu del personal.
En dependència de la direcció del centre, les tasques que
desenvoluparies serien les següents:
-Executar les tasques pròpies del menjador - office, posant cura
especial en l'ús dels materials encomanats.
-Realitzar les funcions pròpies de neteja de les habitacions i
zones comunes (llits, canvis de roba, banys, finestres, balcons i
mobiliari, etc.)
-Col·laborar conjuntament amb el personal gerocultor en
proporcionar els aliments als residents facilitant la ingesta en
aquells casos que ho requereixen.

Requisits:
- Es valorarà experiència en neteja
- Persona dinàmica, amb ganes de treballar en equip, amb iniciativa,
responsable, resolutiva.
Condicions:
- Incorporació immediata
- Jornada Laboral 100%
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
- Horari de mati i caps de setmana alterns
- Salari segons VII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les
Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de
l’Autonomia Personal

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

ATENCIÓ A LES PERSONES
OFERTA
GEROCULTOR/A O
AUXILIAR
D’INFERMERIA
(REF. 114.22.CAR)
CARDONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

La Residència de la tercera edat Sant Jaume de Cardona precisa Requisits:
incorporar GEROCULTOR/A o AUXILIAR D’INFERMERIA per
- Titulació CFGM o acreditació d’auxiliar de geriatria
substituir les vacances d’estiu del personal.
- Es valorarà experiència en l’àmbit de la Gent Gran o atenció al públic
- Persona dinàmica, amb ganes de treballar en equip, amb iniciativa,
En dependència de la direcció del centre, les tasques que
responsable, resolutiva
desenvoluparies serien les següents:
- Donar suport a l'equip interdisciplinari en la recepció i
Condicions:
acollida de les noves persones usuàries col·laborant en
- Incorporació immediata
l'adequació del pla de cures individualitzat.
- Jornada Laboral 100%
- Realitzar intervencions programades per l'equip
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable
interdisciplinari dirigides a cobrir les activitats de la vida
- Horari de mati o tarda
diària.
- Salari segons VII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les
- Col·laborar en la planificació, organització i execució de
Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de
les activitats preventives, ocupacionals i d'oci.
l’Autonomia Personal
- Mantenir la higiene personal de les persones usuàries.
- Proporcionar i administrar els aliments al resident
facilitant la ingesta en aquells casos que sigui necessari.
- Dur a terme els canvis posturals i aquells serveis
auxiliars que d'acord amb la seva preparació tècnica li
siguin encomanats.
- Col·laborar amb el personal sanitari en l'administració de
la medicació.
- Comunicar les incidències que es produeixen sobre la
salut dels usuaris/es. Observar i registrar qualsevol canvi
de comportament o físic detectat.

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I CUINA
OFERTA
CUINER/A
(REF. 161.22.CAR)
CARDONA

DESCRIPCIÓ
-

CAMBRER/A
(REF.142.22.SOL)
SOLSONA

REQUISITS / CONDICIONS

Hotel de Cardona precisa incorporar CUINER/A

Requisits:
- IMPRESCINDIBLE experiència en la professió
Elaborar el menú o la carta
- Valorable formació en l'àmbit de cuina
Proveïment de matèries primeres destinades a cobrir les
- Valorable carnet de manipulació d’aliments
- Persona amb orientació a l'assoliment, preocupació per l'ordre i la
exigències de l'oferta gastronòmica
qualitat, amb flexibilitat i capacitat de gestió del canvi i el treball en
Determinar la qualitat de les matèries primeres
equip
necessàries
Disponibilitat per treballar els caps de setmana
Rebre les mercaderies i comprovar-ne la qualitat i la
quantitat
Condicions:
Emmagatzemar les matèries primeres rebudes i
- Incorporació immediata
conservar-les perfectament
- Contracte temporal per substitució d’una baixa fins a final d’any
Controlar el consum dels aliments i les begudes emprats
- Jornada completa 40 hores setmanals
per poder determinar-ne els costos
- Salari segons el conveni col·lectiu de l’empresa
Manipular, preparar i conservar tota mena d'aliments
crus, semielaborats i elaborats
Preparar i presentar els plats
Executar les tasques de neteja de les diferents àrees de
la cuina (plaques de cocció, fogons, forns, maquinària,
electrodomèstics, estris...), classificar i llençar les
deixalles, etc.

RESTAURANT ESTTIK, que obrirà properament a Solsona, Requisits:
- Valorable experiència prèvia
necessita incorporar CAMBRER/A per configurar el seu equip
- Valorable formació relacionada amb el lloc de treball
- Persona amb bona imatge i tracte amb els clients, iniciativa i treball en
- Preparar les taules, organitzar-les, de la correcta
equip, flexibilitat i adaptació al canvi
disposició de les cadires i de la preparació de tot el
Condicions:
servei de taula.
- Incorporació inmediata
- Ocupar-te de la vaixella, la cristalleria, la coberteria i la
- Contracte indefinit
roba de taula estiguin en estat òptim i preparades abans
- Jornada completa de dimarts a diumenge migdia
i després de cada servei.
- Horari intensiu de TARDA o TORN PARTIT
- Rebre els clients i ajudar a acomodar-se en cas que sigui
- Sou segons conveni col·lectiu
necessari.
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

-

-

-

-

Atendre les peticions dels clients prenent nota de la
comanda i tramitant-la al servei de barra o a la cuina de
l'establiment.
Assessorar els clients i informar sobre la carta, i resoldre
els possibles dubtes que puguin tenir quant a l'oferta de
l'establiment.
Proporcionar el servei, tot distribuint les begudes i els
aliments sol·licitats pels clients.
Cobrar les consumicions i de lliurar el canvi i el rebut
corresponent.
A vegades, controlar les existències del magatzem i
tramitar les comandes corresponents en cas d'esgotarse algun producte.
Servei de begudes a la terrassa de l’establiment quan
sigui necessari.

INDÚSTRIA, TRANSPORT I ALTRES OPERARIS
OFERTA
INSTAL·LADOR
(REF.139.22.SOL)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Empresa de serveis precisa incorporar INSTAL·LADOR/A de Requisits:
Experiència en les tasques descrites (sinó en tot tipus
LLUM, AIGUA, CALEFACCIÓ
d’instal·lacions, en algunes)
Valorable formació relacionada amb el lloc de treball
Les teves tasques serien realitzar les instal·lacions de llum,
Carnet de conduir B
aigua i calefacció a clients, empreses i particulars
Disponibilitat per desplaçar-se dins de l’horari laboral, zona comarca
Solsonès i Bages
Persona proactiva, amb bona presència i bon tracte amb els clients
Condicions:
Incorporació immediata
Contracte indefinit
Jornada completa de dilluns a divendres
Horari partit, matí i tarda
Salari a negociar amb el candidat/a

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

OPERARI/ÀRIA
PRODUCCIÓ
(REF.146.22.CAR)
CARDONA

CONDUCTOR/A
CAMIÓ
(REF. 134.22.SOL)
SOLSONA

Empresa dedicada a la fabricació de productes per a Requisits:
- Graduat en ESO (o equivalent)
l’alimentació d’animals situada a Cardona necessita incorporar
- Valorable experiència en entorn industrial
OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ de manera temporal per
- Valorable experiència en la conducció de carretó elevador (el carnet no
substitució d’una baixa.
és imprescindible, ja que l'empresa pot oferir la formació)
- Valorable coneixements d'informàtica a nivell d'usuari
En dependència del Cap de Producció, portaràs a terme tasques
- Polivalència, flexibilitat, amb capacitat d’adaptació al canvi, i que
diferents, com ara les següents:
t’agradi el treball en equip
- Residència propera a Cardona
- Realitzar els pesatges dels productes
Condicions:
- Realitzar el seguiment de tot el procés mitjançant el
- Incorporació inmediata
sistema informàtic, actuant quan sigui necessari
- Contracte temporal per substitució (durada imprevista)
- Altres tasques que t’assigni el Cap de producció
- Jornada a temps complet, 40 hores setmanals de dilluns a divendres
- Torn de TARDA (de 18 a 22 h)
- Salari negociable en funció del candidat/a

Empresa serveis de preparació de terrenys per a la construcció, Requisits:
- Formació: carnets B, C1, C, CE
col·locació de pedra d'escullera, rompudes, arranjament de
- Preferentment amb experiència en el sector
camins, rases i cunetes, anivellacions de terrenys amb gps,
- Competències: Treball en equip, vocació, qualitat i capacitat
transformació d’àrids amb molí d’impacte, transports diversos,
d’aprenentatge
gestió d’abocadors, necessita incorporar CONDUCTOR/A DE
- Disponibilitat per realitzar desplaçaments durant la jornada
CAMIÓ I/O TRÀILER.
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte indefinit
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Sou segons vàlua del candidat/a

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

MAQUINISTA
(REF. 133.22.SOL)
SOLSONA

OPERARI/ÀRIA
SECTOR DEL METALL
(REF. 43.22.SOL)
SOLSONA

Empresa serveis de preparació de terrenys per a la construcció, Requisits:
- Formació professional: CFGM Excavacions i sondatges
col·locació de pedra d'escullera, rompudes, arranjament de
- Preferentment amb carnet de maquinista i/o camió
camins, rases i cunetes, anivellacions de terrenys amb gps,
- Preferentment amb experiència en el sector
transformació d’àrids amb molí d’impacte, transports diversos,
- Competències: Treball en equip, vocació, qualitat i capacitat
gestió d’abocadors, necessita incorporar MAQUINISTA, per al
d’aprenentatge
maneig de maquinària pesada.
- Disponibilitat per realitzar desplaçaments durant la jornada
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte indefinit
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Sou segons vàlua del candidat/a

Empresa de Solsona de serralleria i muntatge de ferro i
alumini, necessita incorporar OPERARI/ÀRIA.
Les tasques que realitzaries serien les següents:
- Tallar alumini
- Muntar finestres i portes d’alumini al taller i a l’obra
- Carregar i descarregar material

Requisits:
- Valorable formació relacionada
- Valorable experiència en l’ofici
- Imprescindible carnet de conduir B
- Disponibilitat per a realitzar desplaçaments durant la jornada laboral
- Disponibilitat horària
- Persona proactiva, amb disponibilitat per a l’aprenentatge, responsable,
organitzada i polivalent
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb opcions de continuïtat
- Jornada completa
- Horari partit quan es treballi a taller. De dilluns a divendres. Divendres
fins les15h
- Horari seguit quan es treballi muntant a l’obra.
- Salari segons conveni i segons vàlua del candidat/a

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

INSTAL·LADOR/A
ELÈCTRIC
(REF. 113.22.CAR)
CARDONA

OFICIAL 1ª
ELECTRICISTA
(REF. 112.22.SOL)

SOLSONA

Empresa d’energies renovables ubicada a Cardona per
ampliació del seu equip precisa incorporar un instal·lador/a
elèctric/a.
Les tasques que realitzaries serien les següents:
- Planificar les tasques corresponents al muntatge de
quadres elèctrics, inversors, canalitzacions i cablejat
per instal·lacions interiors fotovoltaiques.
- Gestionar les compres de material

Requisits:
- Formació amb electricitat (FP o superior)
- Imprescindible experiència prèvia
- Bona organització, responsable i polivalent
- Carnet de conduir B
Condicions:
- Incorporació immediata
- Indefinit
- Jornada completa
- Horari partit (matí i tarda)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable i a negociar amb el candidat/a

COMSA Service forma part de la unitat de negoci de Requisits:
manteniment i serveis del grup empresarial COMSA Corporació,
- Estudis de FP, especialitat elèctric-electrònic-mecànic o grau superior en
duent a terme manteniments integrals i específics d'edificis,
control i regulació automàtica o experiència equivalent.
infraestructures i indústries.
- Experiència mínima de 2 anys en manteniment industrial, automatismes,
pneumàtica mecànica.
Busca OFICIAL DE PRIMERA ELECTRICISTA per al manteniment
- Amb experiència principalment elèctrica (quadres elèctrics potència,
de les instal·lacions d'un edifici d'un dels seus clients, ubicat a
maniobra, plc´s, actuadors vàlvules motoritzades, enllumenat
Solsona.
interior/exterior, sais, etc...) i instrumentació (aparells: pressió,
cabalímetres, paràmetres elèctrics, convertidors, mesuradors de nivell,
senyals 4-20 ma i 0-10V9, nocions de mecànica industrial.
- Carnet B
Condicions:
- La incorporació a un equip de treball format per professionals amb
experiència on podràs aprendre, compartir i desenvolupar les teves
capacitats en un entorn dinàmic, col·laboratiu i tecnològic.
- Incorporació immediata
- Contracte indefinit
- Jornada parcial de 20h
- Formació contínua
- Beneficis socials
- Salari a negociar amb el candidat/a
Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

OPERARI/ÀRIA
(REF. 106.22.SOL)

En dependència del responsable, les tasques que realitzaries
serien les següents:
-

SOLSONA

OPERARI/ÀRIA DE
MAGATZEM CAP DE
SETMANA
(REF. 88.22.SOL)
SOLSONA

OPERARI/ÀRIA
(SECTOR DEL
METALL)
REF. 43.22.SOL
SOLSONA

-

Impermeabilització de terrats, basses, piscines i altres,
d’obra nova i vella
Col·locació de tendals de façana o de camió

Requisits:
- No és imprescindible tenir experiència
- Carnet B valorable
- Persona amb capacitat i motivació per l’aprenentatge, pel treball en
equip i iniciativa
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal, posteriorment indefinit (lloc de treball estable)
- Jornada completa de dilluns a divendres
- Horari partit (matí i tarda)
- Salari segons conveni col·lectiu aplicable

Empresa comercial ubicada a Solsona necessita incorporar a Requisits:
OPERARI/ÀRIA DE MAGATZEM per treballar en el torn de caps
- Has de ser major d’edat
de setmana per:
- Es valorarà experiència prèvia com a operari/ària de magatzem o de
- Recepció del material i ubicació al magatzem
fàbrica
- Preparació de comandes
- Valorable disposar del carnet d’operador/a de carretó elevador
- Control d’estoc
- Persona amb iniciativa, positiva, amb capacitat pel treball en equip
Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb possibilitat d’indefinit
- Jornada parcial de 16 hores setmanals
- TORN DE CAP DE SETMANA (dissabtes i diumenges)
- Salari segons el conveni col·lectiu aplicable

Empresa de Solsona de serralleria i muntatge de ferro i alumini, Requisits:
necessita incorporar OPERARI/ÀRIA per realitzar les següents
- Valorable formació relacionada
tasques:
- Valorable experiència en l’ofici
- Tallar alumini
- Imprescindible carnet de conduir B
- Muntar finestres i portes d’alumini al taller i a l’obra
- Disponibilitat per a realitzar desplaçaments durant la jornada laboral
- Carregar i descarregar material
- Disponibilitat horària
- Persona proactiva, amb disponibilitat per a l’aprenentatge, responsable,
organitzada i polivalent
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Condicions:
- Incorporació immediata
- Contracte temporal amb opcions de continuïtat
- Jornada completa
- Horari partit quan es treballi a taller. De dilluns a divendres. Divendres
fins les15h
- Horari seguit quan es treballi muntant a l’obra.
- Salari segons conveni i segons vàlua del candidat/a

FORMACIÓ SUPERIOR O UNIVERSITÀRIA
OFERTA
ANALISTACONSULTOR/APROGRAMADOR/A SAP
(REF. 158.22.SOL)
SOLSONA

DESCRIPCIÓ

REQUISITS / CONDICIONS

Taurus Group, empresa internacional amb seu central a Requisits:
Oliana dedicada a la fabricació i distribució de petit
- Experiència mínima 2 anys en lloc de treball similar
electrodomèstic selecciona ANALISTA-CONSULTOR/A- Formació SAP/ABAP
PROGRAMADOR/A SAP per incorporar-se al departament de
- Recomanable Grau en Enginyeria informàtica
IT.
- Bona capacitat d’execució i resolució, disciplina y empatia
Les teves principals funcions seran:
- Anglès nivell tècnic
- Parametrització dels mòduls principals de SAP dins
- Persona responsable, organitzada i proactiva
de l’organització ( SD, MM, FI )
Condicions:
- Anàlisis de requeriments: tant per nous projectes
- Estabilitat i carrera professional dins la companyia on podràs participar
com per la resolució d’incidències
donant servei a diferents projectes nacionals i internacionals
- Programació ABAP
- Lloc de treball estable
- Mesures de conciliació familiar ( flexibilitat horària, divendres jornada
intensiva... )
- Incorporació immediata
- Jornada complerta de dilluns a divendres (divendres matins)
- Salari segons vàlua candidat

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

OFERTA PÚBLICA
TÈCNIC/A JURÍDIC/A
FUNDACIÓ CARDONA
HISTÒRICA

Es dóna publicitat que mitjançant resolució de la
Presidència de la Fundació Cardona Històrica de data 20 de
juliol de 2022 s’han aprovat unes bases específiques per
cobrir el lloc de treball de Tècnic/a jurídic/a de la Fundació
Cardona Històrica.

Podeu descarregar les bases, amb tota la informació, al següent enllaç:
https://bop.diba.cat/anunci/3276172/aprovacio-de-les-bases-i-la-convocatoriadel-proces-selectiu-per-a-la-provisio-d-un-lloc-de-treball-de-tecnic-a-juridic-a-i-lacreacio-d-una-borsa-de-treball-fundacio-cardonahistorica?fbclid=IwAR1rt_oF0__TGu1J5H--iLgTNzRknVCevBgk6bun4uHjgkNzIrKFx3QFn0

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

La teva candidatura serà gestionada i enviada a l’empresa, en cas que compleixis els requisits. El procés de
selecció el realitza cada empresa.
És l’empresa qui es posa en contacte directament amb les persones candidates que considera més adients.
Si vols més informació d’alguna de les ofertes o saber en quin punt es troba la teva candidatura, posa’t en
contacte amb nosaltres.

SERVEI CONNECTEM
Solsona – 973 48 1009
Cardona – 93 869 2287

.
candidatura,
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

Per a consultar altres ofertes del territori no gestionades pel Servei Connectem: Facebook Servei Connectem ·

